
 
 

AFSPRAKEN TOOGDIENST 
 

 
Mogen wij onze leden erop attent maken dat de toogdienst op woensdag begint om 19.30 uur en 
eindigt om 23 uur en op zondag begint om 14 uur en eindigt om 18 uur. Een lid van het bestuur met 
sleuteldienst zal aanwezig zijn om de club open te doen en de kassa te overhandigen, en op het einde 
van je toogdienst de club mee af te sluiten. 
Indien u op de voorziene datum uw toogdienst niet kan vervullen, probeer dan om onderling te 
verwisselen of tijdig te verwittigen. 
 
 
Taken bij uitvoering van de toogdienst: 
 
Bij aanvang van de toogdienst 
1.     Luiken openen 
2.     Water koken in keuken voor warme dranken 
(3.    Eventueel: radio opzetten: in kast naast frigo; eerst stekker insteken)   
(4.    Eventueel: vlaggen en zitbanken buiten plaatsen) 
5.     De vloer even vegen (borstel in het drankenkot) 
 
Tijdens toogdienst 
6.     De toog bemannen; andere leden mogen niet achter toog of in keuken, uitgezonderd bestuur 
7.     Afrekenen: 
        - Leden kunnen hun naam op een bestelbonnetje schrijven en dit later afrekenen 
        - Externe bezoekers betalen meteen, maak hiervoor ook een bonnetje zodat de kassa klopt 
        - Als betaald is schrijf je 'betaald' op het bonnetje en stop je dit in het deksel van de geldkist 
        - Als men naar boven wenst af te ronden, dan gaat het teveel aan wisselgeld in de grote fles 
 
Voor het eindigen van je toogdienst: 
8.       Afwassen van de vaat 
9.       IJskast aanvullen 
10.     Volle bakken leeggoed in het drankenkot plaatsen 
11.     Onbetaalde rekeningen: Vraag na bij betreffende persoon. Indien niet meteen betaald kan 
worden: kijk eens kwaad, schrijf de datum op de rekening, en prik deze op de pin. 
12.     Radio afzetten en stekker uittrekken 

Samen met verantwoordelijke sleuteldienst: 
13.     Vlaggen en stoelen binnenzetten, zitbanken op slot onder afdak   
14.     Ramen in de kleedkamers sluiten  
15.     Nakijken of alle materiaal binnen is en de loodsen gesloten 
16.     De luiken dicht en binnendeuren op slot doen 
17.     Buitendeuren en parking op slot doen 
18.     De ketting ophangen 
 
19.    Veilig terug naar huis 
 
Bedankt voor je medewerking! 
 


